
 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 40 Reglement van Orde) 

Datum                 : 11 januari 2018 

Ontvangst griffie: 12 januari 2018 

 

Aan het college van B&W 

 

Onderwerp: Raad van Toezicht Lochem 3.0 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

 
Uit de beantwoording van de vragen zoals door de VVD gesteld op 23 augustus blijkt dat er 
nog geen raad van toezicht is bij Lochem 3.0. Tevens geeft het College aan dat er m.b.t. de 
Raad van Toezicht nieuwe afspraken zijn gemaakt.  
Uit de update zoals ontvangen van Lochem 3.0 per mail op 30 december blijkt niet dat er 
sprake is van een onafhankelijke raad van toezicht per eind 2017.  
Het aangenomen amendement van april 2017 stelt als kader voor nieuwe financiering een 
juridische structuur met een raad van toezicht uiterlijk per eind 2017. De beantwoording 
van de vragen van 23 augustus bevestigt nogmaals het instellen van de raad van toezicht als 
randvoorwaarde voor vervolgfinanciering.  
De VVD-fractie stelt naar aanleiding van het feit dat het inmiddels januari 2018 is de 
volgende vragen:  

 
1. Kan het college de raad informeren over de status van de Raad van Toezicht  bij 

Lochem 3.0  
 
Op 28 december 2017 heeft Lochem 3.0 de raad en ons college o.a. geïnformeerd over de 
ontwikkeling van een coöperatieve vereniging van ondernemersverenigingen en dat het 
oprichtingsbestuur van deze vereniging ook het toezicht op  Lochem 3.0 wil gaan 
uitoefenen. 
Voor ons college staat vast dat Lochem 3.0 op 30 december 2017 niet aan de gestelde 
voorwaarde van een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT) heeft voldaan. Het is voor ons  
vooralsnog ook onduidelijk of het beoogde oprichtingsbestuur aan deze voorwaarde  
voldoet of kan voldoen. Wij hebben Lochem 3.0 meegedeeld dat het niet hebben van de 
RvT gevolgen kan hebben voor het besluit tot vaststelling van de subsidie 2017 (zie hiervoor 
ook het antwoord op vraag 2). 
 
 

2. Kan het college bevestigen dat wanneer er geen raad van toezicht is conform het 
amendement van april 2017 en de beantwoording van de vragen van de VVD 
fractie van augustus 2017 er geen sprake kan zijn van vervolgfinanciering voor 
Lochem 3.0?  

 
In onze brief aan Lochem 3.0 hebben wij meegedeeld dat het niet hebben van de RvT 
gevolgen kan hebben voor het besluit tot vaststelling van de subsidie 2017 als ook voor 
het toekennen van subsidie in 2018.  
Wel moet worden opgemerkt dat ons college verplicht is de beginselen van behoorlijk 
bestuur in acht te nemen en  bij de vaststelling van de subsidie een weloverwogen 



oordeel dient te vormen en daarbij dus dient te kijken naar de prestaties die zijn verricht 
met de toegekende subsidie. Bij het toekennen van subsidie in 2018 dient eveneens een 
afweging plaats te vinden, ook in het licht van de duur van de subsidie. Daarnaast is het 
voor het toekennen van de subsidie 2018 van belang dat, ongeacht de ontwikkeling van 
een overkoepelende ondernemingsvereniging, een onafhankelijke RvT op korte termijn 
moet zijn aangesteld. 
 
 

  
3. Kan het college aangeven welke consequenties dat heeft voor VVV en de 

overeengekomen promotieactiviteiten?  
 

Nee, dat is op dit moment nog niet mogelijk. De eerste  gesprekken met Lochem 3.0 
en de VVV hebben plaatsgevonden. Gezamenlijk kijken we naar een oplossing om de 
activiteiten van de VVV zeker te stellen. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Toelichting 

 
Bij het debat over de voortzetting van de financiering van Lochem3.0 afgelopen voorjaar is 
juist de raad van toezicht om onafhankelijkheid te borgen ingezet. Deze is ook al in de 
oorspronkelijke plannen van Lochem 3.0 genoemd. Het niet instellen van een dergelijke 
onafhankelijke raad van toezicht maakt dat Lochem 3.0 alsmede het college de schijn van 
niet-onafhankelijkheid over zich afroept. Na drie jaar zou het inrichten van een dergelijke 
raad toch geregeld moeten kunnen zijn.  

 

Fractie 

VVD 

 

 

Schriftelijke vragen: het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 

aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze 

vragen is primair van informatieve strekking. 

 


